
Gör som anrika Bro-Bålsta Golfklubb – investera i framtidens väderskydd för klubbens  
drivingrange - designat, hållbart och diskret. Med Hammerglass Range kan golf tränas i 
naturligt ljus, men med ett bra skydd mot vädrets makter. Skyddet kan anpassas i både 
färg och storlek och smälter naturligt in i både klassiska och moderna miljöer. Som 
bonus får man ett skydd som är i princip okrossbart!

”MYCKET POPULÄRT HOS MEDLEMMARNA”
Bro-Bålsta Golfklubb uppgraderade sin anläggning till 
säsongen 2022 med ett specialskräddat väderskydd 
från Hammerglass.
–Vi ville att de sex platser som är närmast bollmaskinen 
skulle vara regnskyddade och vi ville ha en ram i svart 
stål för att passa vår grafiska profil på anläggningen. 
Att vi valde okrossbart glas är för att minimera risken 
för förstörelse eftersom anläggningen är obemannad 
nattetid, säger Oliver May, VD och Klubbchef.
Är du nöjd med resultatet?
–Det blev väldigt bra, väderskyddet är bland det första 
man ser när man kör in på parkeringen och det ger 
en omedelbar häftig upplevelse. Det är inte många 
golfklubbar som har någon liknande konstruktion 
så det känns som att vi sticker ut från mängden och 
erbjuder något extra.

Vad tycker medlemmarna?
–Våra medlemmar har varit mycket positiva, precis som de varit med de andra förbättringar 
vi har gjort de senaste åren. Vi har satsat mycket på den delen av anläggningen som vi 
kände hade halkat efter jämfört med standarden på banorna och klubbhuset.
Hur har ni utrustat båset för att ytterligare öka upplevelsen?
– Alla sex platser under tak har Toptracer-systemet som ger mycket bra teknisk information 
om varje slag som slås. Det har snabbt blivit ett populärt tillägg, som gör träningen på Bro-
Bålsta ännu mer attraktiv och effektiv.

HAMMERGLASS RANGE 
FRAMTIDENS VÄDERSKYDD FÖR MODERNA 
OCH KVALITETSMEDVETNA GOLFKLUBBAR.

HAMMERGLASS RANGE – VÄDERSKYDDET FÖR GOLFANLÄGGNINGAR



TEKNISKA DETALJER

Material: Hammerglassrutor i anpassad stålkonstruktion 
med infästningssystem som gör att rutorna inte kan 
sparkas ut. 

Storlek/form: Enligt önskemål, vi har egna konstruktörer på 
plats som skapar väderskyddet efter era idéer. 

Montering: Hammerglass monterar på plats.

OM MATERIALET - HAMMERGLASS

Hammerglass är den nya generationens högpresterande 
glas i nanobehandlad polykarbonat. En slitstark och 
nötningstålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än 
glas - och i det närmaste okrossbar. Hammerglass-rutorna 
är belagda med en tunn hinna av kiseloxid som skyddar 
mot repor och slitage. Nanoteknologi gör Hammerglass 
motståndskraftigt mot de flesta kemikalier vilket bidrar 
även till att nedsmutsning från avgaser, olja och asfalt 
inte fäster lika lätt som på vanligt glas. Ytbehandlingen 
ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet 
ej grumlas, bleks eller på annat sätt förändras i sin 
optiska kvalitet över tiden. Hammerglass bidrar inte till 
spridning av eld vid eventuell brand. Med sina samlade 
goda materialegenskaper, och endast halva glasvikten, är 
Hammerglass ett utmärkt val till alla typer av väderskydd.

Hammerglass AB
Åkagårdsvägen 9
SE-269 71 Förslöv, SVERIGE
+46 (0) 431-25 000
info@hammerglass.se

PRISEXEMPEL:

4 utslagsplatser 600 000:-

6 utslagsplatser 850 000:-

8 utslagsplatser 1 100 000:-

Priserna inkluderar komplett väderskydd med 
stål och Hammerglass levererad på plats.  
Montage och betongplatta ingår inte.  
Moms tillkommer.


